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        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE     

   

             Nr. 1951721 

        Craiova, 11.06.2019 

 Exemplar nr. 

   INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ         

                                  ,,MIHAI BRAVUL”  

 

                      

                                       

INFORMARE 

privind îndeplinirea misiunilor specifice în zona de competență 

 în perioada desfășurării campaniei electorale, alegerilor Europarlamentare și  

Referendumului pe Justiție din data de 26.05.2019 

 

   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European, ale Ordonanței de Urgență nr. 6/2019, ale Hotărârii Guvernului nr. 

80/2019 și ale Hotărârii Guvernului nr. 101/2019, în ziua de duminică, 26 mai 2019, au avut loc 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și Referendumul Național pe Justiție. 

Pe timpul campaniei electorale derulate în perioada 26.04-25.05, Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Dolj a asigurat măsurile de ordine publică cu ocazia desfășurării a 4 manifestări electorale 

organizate de către partidele politice pentru prezentarea și susținerea candidaților la alegerile 

europarlamentare, cu un număr de 272 de jandarmi, fără a fi înregistrate evenimente deosebite. 

Potrivit prevederilor Planului general de măsuri al M.A.I., și ale Planului de măsuri al IGJR 

privind menținerea și asigurarea ordinii și siguranței publice premergător și pe timpul desfășurării 

procesului electoral, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj a asigurat: 

-măsurile de protecție la Biroul Electoral Județean nr. 17 Dolj; 

-măsurile specifice de protecție a transportului materialelor necesare votării din municipiul 

București la locul de depozitare din municipiul Craiova, precum și transportul proceselor verbale cu 

rezultatele votării, de la B.E.J. nr. 17 Dolj la B.E.C. din municipiul București; 

-protecția spațiului destinat depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare 

votării până la predarea acestora către secțiile de votare; 

-măsurile specifice de protecție a transportului buletinelor de vot de la locul de depozitare la 

secțiile de votare date în competență în municipiile Craiova, Calafat, Băilești și în localitățile Cârcea, 

Bechet și Filiași, precum și a transportului dosarelor cu documentele cu rezultatele votării și 

materialele necesare procesului de vot de la secțiile de votare la Biroul Electoral Județean nr. 17 Dolj; 

-măsurile specifice de protecție a sediilor celor 96 de secții de votare repartizate în 

responsabilitate, de la depunerea materialelor necesare derulării procesului de vot (buletine de vot, 

ștampile) în aceste locuri și până la începerea procesului electoral; 

-măsurile specifice de protecție a urnei mobile la secțiile de votare repartizate în 

responsabilitate; 

-constituirea unor rezerve de intervenție în măsură să intervină în timp operativ pentru întărirea 

elementelor de dispozitiv, precum și pentru soluționarea unor situații neprevăzute; 

-măsurile specifice de menținere a ordinii publice în zona secțiilor de votare din 

responsabilitate, pe timpul derulării procesului electoral; 

-măsuri de ordine și siguranță publică la sediul Prefecturii Dolj pe timpul predării către Biroul 

Electoral Județean nr. 17 Dolj a documentelor cu rezultatele votării; 

-mediatizarea și informarea cetățenilor cu privire la activitățile care s-au desfășurat în această 

perioadă, precum și cu privire la faptele care constituie încălcări ale legislației în domeniu și măsurile 

care se adoptă în cazul comiterii unor astfel de fapte; 
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-menținerea ordinii publice prin elemente de dispozitiv specifice, în zona secțiilor de votare 

date în competență. 

Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj a întocmit actele procedureale, potrivit 

competențelor, cu ocazia constatării unei fapte de natură penală prevăzută de art 259 CP – sustragere 

sau distrugere de înscrisuri, la Secția de votare nr. 135. 

Concomitent cu îndeplinirea misiunilor specifice procesului electoral, efectivele de jandarmi 

din cadrul unității au asigurat măsurile de ordine publică la vizita președintelui României domnul 

Klaus Werner Iohanis în mun. Craiova în data de 21.05.2019, la manifestările cultural artistice (ex: 

Zilele Mihai Viteazul, zilele localităților Vârtop, Moțăței, Întorsura, Ghidici, Amărăștii de Jos și 

Călărași), la manifestările sportive desfășurate la Sala Polivalentă din mun. Craiova, dar și misiunile 

permanente pe linia pazei și protecției obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale. 

Precizăm faptul că, pentru desfășurarea în condiții de normalitate a procesului electoral, au 

fost folosiți în misiuni un număr de 320 de jandarmi, dispozitivele specifice fiind permanent 

adaptate și dimensionate în funcție de riscurile și vulnerabilitățile prognozate. 


